
Program Školního poradenského pracoviště ve Střední škole a základní škole Tišnov, příspěvkové 
organizaci

Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí zákonem č. 72/2005 Sb., o poskytování 
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, 
zákonem č.  564/2004 Sb., § 16 - § 18 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 
27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) ve Střední škole a základní škole Tišnov, příspěvkové 
organizaci poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a 
pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - 
posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění
péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště na Střední škole a základní škole Tišnov zajišťuje školní psycholog 
(možno i externě) případně sociální pedagog, výchovný poradce pro střední školu, výchovný poradce 
pro základní školu, školní metodik prevence pro střední školu, školní metodik prevence pro základní 
školu a kariérový poradce.

Personální obsazení ŠPP
Mgr. Jitka Alexová, výchovná poradkyně, kariérový poradce pro SŠ
Mgr. Lenka Bednářová, školní metodička prevence pro SŠ; 
Mgr .Jana Bártlová, výchovná poradkyně a kariérový poradce pro ZŠ, 
Mgr. Vladimíra Černochová, školní metodička prevence pro ZŠ
Mgr. Richard Mašek, sociální pedagog

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a  vzdělávacím potřebám 
žáků školy zaměřené zejména na:

 a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se SVP,

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,

c) prevenci školní neúspěšnosti,

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě 
vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými 
životními podmínkami,

f) vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,

g) na průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření 
příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů 
vzdělávací činnosti školy.

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,



m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními 
(pedagogicko - psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče).

Časová dostupnost služeb poradenských pracovníků školy
Konzultační hodiny poradenských pracovníků pro žáky, rodiče, pedagogické pracovníky jsou po 
předchozí dohodě během celého pracovního týdne. Jména a kontakty na poradenské pracovníky školy
jsou uvedena na webu školy.

Práce s informacemi a důvěrnými daty
Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, o kterých se poradenští pracovníci  dozvědí 
v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 
101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poradenští pracovníci školy zejména:

 zachovávají mlčenlivost o skutečnostech týkajících se osobních údajů žáků a zákonných 
zástupců žáků, 

 zachovávají mlčenlivost o zdravotním stavu žáků,
 dbají, aby programy, se kterými pracují při poskytování poradenské služby, byly nainstalovány 

pouze na určených počítačích, byly přístupné až po přihlášení uživatele ke školní počítačové 
síti,

 dbají, aby dokumenty týkající se osobních údajů žáka a zdravotního stavu žáka byly uloženy 
v uzamykatelné skříni a nebyly volně přístupné.

Informovanost o poradenských službách školy
Program poradenských služeb ve škole je veřejně přístupný na webových stránkách školy nebo u 
třídních učitelů.

Účinnost
Kontrolu dodržování tohoto programu poradenských služeb vykonává ředitel školy. 

Tento program nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020. 

Přílohy:

Příloha č. 1 - Pracovní náplň výchovného poradce
Příloha č. 2 - pracovní náplň metodika prevence
Příloha č. 3 – pracovní náplň sociálního pedagoga
Příloha č. 4-  Minimální preventivní program školy.
Příloha č. 5 – Plán práce výchovného poradce

Ing. Rudolf Mašek

    ředitel školy


